
POKOK DOA UMUM JOY 
 

1. Bersyukur untuk pemeliharaan Allah kepada persekutuan JOY melalui dukungan doa 

dan dana dari alumni, joyer mahasiswa dan pendukung.  

 

2. Doakan agar semakin banyak alumni yang bisa terlibat mendukung persekutuan JOY.  

 

3. Doakan untuk hikmat bagi pekerja untuk menjalin relasi dengan alumni, sehingga relasi 

JOY dengan alumni semakin baik.  

 

4. Doakan untuk kecukupan dana staf dan operasional bulan ini.  

 

5. Doakan untuk kebutuhan staf (terkhusus staf cowok).  

 

6. Doakan untuk fokus JOY tahun 2019: teachable spirit, regenerasi (penjangkauan di 

kampus-kampus yang sudah ada CG), dan online ministry agar Tuhan berkati 

membawa kemuliaan bagi Tuhan.  

 

7. Doakan agar SC dapat dipakai sebagai tempat meeting point sehingga joyer dapat 

berinteraksi dan membangun relasi yang baik dengan belajar kelompok dan kegiatan 

yang lain dan bermanfaat.Doakan untuk langkah-langkah yang harus diambil dalam 

rangka pengadaan gedung pertemuan. 

 

8. Doakan agar Tuhan memberikan hikmat dan komunikasi yang baik di antara board.  

 

9. Doakan untuk perencanaan & implementasi MMNP (MM NEW PROJECT) setiap PIC 

bisa menjalankan sesuai timeline. 

 

10. Doakan workshop yang diadakan di JOY dan pelatihan di JOY. 

 

11. Doakan untuk persiapan pengajar dan teman-teman semangat untuk belajar.  

 

12. Doakan agar setiap joyer mengalami Tuhan secara pribadi. Doakan untuk relasi dengan 

Tuhan melalui QT, doakan agar joyer terus berjuang untuk QT.  

 

13. Doakan dalam persiapan rapat Kuartal 1.  

 

14. Doakan untuk pelaksanaan rapat Board di Jakarta. 

 

 

 



Senin, 01 April 2019  POKOK DOA JOYERS 

Anggy (CG_Edwin) 

❖ Bersyukur buat berkat dan kesehatan dan 

nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan 

buat kami sekeluarga 

❖ Doakan buat kuliahku, studi adik-adik ku, 

dan pekerjaan kedua orangtuaku agar 

semua nya berjalan lancar dan diberkati 

❖ Doakan juga buat kesehatan kami, relasi 

kami dengan sesama serta Tuhan agar 

selalu berjalan dengan baik dan lancar 

 

Roby (CG Edwin) 

❖ Bersyukur buat semua kebaikan Tuhan  

❖ Doakan untuk semakin mencintai Yesus 

dan semakin tahu tujuan hidupku 

❖ Doakan untuk bisa jadi berkat buat org lain 

❖ Doakan dalam perjuangan melawan dosa-

dosa favorit  

❖ Doakan untuk studi  

❖ Doakan untuk orang tua terkhusus mama 

yang sedang sakit 

❖ Doakan adik yangg sedang UTS 

 

Nia (CG Edwin) 

❖ Bersyukur buat berkat Tuhan setiap hari 

❖ Doakan buat kesehatan orang tua, keluarga 

dan aku secara pribadi 

❖ Doakan buat masa- masa UTS, semoga bisa 

berjalan dengan baik 

❖ Doakan buat relasi dengan sesama terlebih 

dengan Tuhan 

Datu (CG Edwin) 

❖ Bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 

ini 

❖ Doakan untuk orangtua ku, berhikmat 

selalu dalam pekerjaan dan kesehatan 

❖ Doakan untuk studi ku, untuk UTS yang 

sementara berlangsung,  

❖ Doakan supaya bisa melawan rasa malas 

dan bisa mendapatkan hasil yang 

memuaskan semester ini 

❖ Doakan untuk pekerjaan dan studi dari 

abang dan adek ku 

❖ Doakan untuk adek ku yang sekarang 

sedang sakit gejala tipus, mudah-mudahan 

selalu kuat disana, mudah-mudahan dia 

juga boleh selalu mengasihi orang-orang di 

sekitarnya.  

❖ Doakan untuk relasi ku dgn Tuhan dan 

sesama 

 

Elva (CG Edwin) 

❖ Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan 

orang tua 

❖ Doakan untuk studi 

❖ Doakan agar bisa bertekun dalam doa 

 

Rino (CG Ifon) 

❖ Doakan buat pekerjaan dan kesehatan saya 

❖ Doakan buat keluarga saya 

❖ Doa buat pelayanan dan Cg. 

 

 

 

 



 Anita (CG Edwin) 

❖ Bersyukur buat berkat Tuhan, diberi 

kecukupan setiap harinya 

❖ Doakan untuk semangat bimbingan dan 

semangat kerja revisi 

❖ Doakan relasi dengan keluarga, teman, dan 

Tuhan supaya dapat semakin lebih baik lagi 

 

Dino (CG Ifon) 

❖ Doakan biar saya cepat sembuh. 

❖ Doakan juga buat Keluarga saya yang di 

Timor Leste biar tetap sehat, dan saudara-

saudari ku semua yang di Timor Leste. 

Maupun di tempat lain di mana mereka 

berada biar tetap dalam lindungan tuhan. 

❖ Doakan buat estudi saya dan studi adik-

adik ku. 

 

Ardo (CG Ifon) 

❖ Doakan buat kelancaran study saya, 

kesehatan orang tua 

❖ Doakan buat keluarga saya semoga Tuhan 

selalu menjaga dan mendamping langkah 

hidupku sesuai dengan kehendak Tuhan. 

 

Ani (CG Ifon)  

❖ Bersyukur untuk penyertaan Tuhan buat  

saya  dan  keluarga.  

❖ Berdoa  buat  kaka  Ako, kak  Desi, Kak 

Ma'a dengan pekerjaan dan tanggung  

jawab  mereka  semoga  selalu  dilancarkan 

dalam segala  hal.  

❖ Berdoa buat relasi  saya  dengan  Tuhan 

semoga  semakin  hari  semakin intim. 

 

Yuyun (CG Sandra) 

❖ Bersyukur buat PKL yang berjalan lancar 

dan sudah mau selesai 

❖ Doakan juga agar bisa menjaga kesehatan 

dengan baik 

❖ Doakan buat kedua orang tua agar selalu 

sehat 

 

Oya (CG Sandra) 

❖ Bersyukur buat PKL yang berjalan baik 

❖ Doakan buat keluarga terutama bapak sama 

mama  

❖ Doakan buat kaka dan ade dalam studi dan 

kerja biar selalu sehat  

 

Tina (CG Sandra) 

❖ Bersyukur atas nafas kehidupan 

❖ Bersyukur atas aktifitas sehari-sehari yang 

selalu sehat 

❖ Doakan buat kesehatan kedua orang tua   

 

Mezakh (CG Sandra) 

❖ Bersyukur buat berkat dan penyertaan 

Tuhan selama ini 

❖ Doakan untuk perkuliahan agar semangat 

dan lebih baik dari semester kemarin 

❖ Doakan untuk semangat quiet time 

❖ Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan 

orang tua agar baik-baik saja. 

 

 

 

 

 

 



Selasa, 02 April 2019 

 

POKOK DOA KHUSUS 

 

 

Pokok Doa_HRD Departement 

❖ Doakan untuk persiapan workshop-

workshop Iainnya di bulan April dan Mei. 

 

Presti_Kadep HRD 

❖ Doakan supaya tetap fit untuk beraktivitas 

dan melakukan pelayanan 

❖ Doakan supaya selalu diberi hikmat dalam 

mendampingi mahasiswa 

❖ Doakan supaya bisa manajemen pikiran 

dengan baik biar gak overthinking 

 

POKOK DOA JOYERS 

 
Pidang (CG Edwin) 

❖ Bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus 

untukku dan keluarga. 

❖ Doakan agar aku selalu semangat dalam 

mengerjakan tugasku. 

❖ Doakan untuk bibiku (Bibi Bina) yang telah 

dipanggil Tuhan 6 hari yang lalu.  

❖ Doakan relasiku dengan Tuhan agar 

semakin intim dan relasiku dengan sesama. 

 

Rostori (CG Edwin) 

❖ Bersyukur  hingga saat ini  masih  di 

berikan nafas kehidupan, kesehatan, dan 

kekuatan, serta umur panjang 

❖ Doakan juga untuk kuliah semoga selalu 

lebih rajin dan semangat 

❖ Doakan juga untuk  kesehatan orang tua,  

semua keluarga dan pekerjaan  

❖ Doakan juga untuk relasi aku dengan 

Tuhan dan sesama 

 

Fidel (CG Edwin) 

❖ Bersyukur buat berkat Tuhan yang selalu 

ada  

❖ Doakan untuk kesehatanku saat ini. 

❖ Doakan untuk UTS minggu ini dan minggu 

depan, semoga dilancarkan dan 

mendapatkan nilai memuaskan. 

❖ Doakan agar aku dapat mengatur waktu 

dengan baik dan tidak bermalas-malasan. 

❖ Doakan agar aku lebih bertanggung jawab 

dipelayananku. 

❖ Doakan untuk persiapan lomba adekku 

yang terakhir, semoga dilancarkan. 

 

Vicky (CG Oni) 

❖ Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam 

segala hal 

❖ Doakan untuk kesehatanku dan juga 

keluarga 

❖ Doakan juga untuk TTS ku agar tetap 

lancar 

❖ Doakan untuk komitmen bertumbuh 

dalam Tuhan yang sudah aku ambil  benar-

benar, agar aku lakukan dengan setia. 

❖ Doakan untuk TTS mulai hari senin ini 

bisa berjalan lancar dan aku tekun belajar 

juga berintegritas. 

❖ Doakan untuk studi dan pelayananku 

supaya bisa seimbang 

 

 

 

 

 

 



Rabu, 03 April 2019 

 

POKOK DOA KHUSUS 

 

 

Pokok Doa_CMD Departement 

❖ Doakan untuk pencarian pembicara retreat 

doa 

❖ Doakan untuk pembuatan bahan joy spirit 

biar diberi hikmat untuk menyelesaikan 

❖ Doakan untuk semangat menjangkau agar 

ada anak-anak baru 2018 di tiap cell group 

❖ Doakan untuk setiap anggota cg mengalami 

Kristus secara pribadi  

 

Riana_Kadep CMD 

❖ Doakan untuk kesehatanku yang akhir-

akhir ini gampang merasa capek fisik 

❖ Doakan untuk hikmat dalam pelayanan 

(bawa firman, konseling, pendampingan 

dan mengajar) 

❖ Doakan untuk hikmat menyelesaikan revisi 

buku 

❖ Doakan untuk pembuatan proposal dan 

sharing untuk kebutuhanku, dan untuk 

studiku di bulan juni 

❖ Doakan untuk orang tua dalam masa tua 

mereka terus hidup dalam iman kepada 

Tuhan 

 

Astry _Ass. Staff CMD 

❖ Bersyukur untuk kesehatan dan kecukupan 

di bulan ini 

❖ Doakan agar diberi hikmat dalam 

mendampingi Cg Ifon dan Cg Sandra 

❖ Doakan rencana ku untuk lanjut kuliah, 

masih menunggu jadwal pembukaan 

pendaftaran sambil siapkan beberapa 

berkas dan persipan belajar untuk tes nanti. 

Semoga Tuhan cukupkan biaya untuk 

segala persiapannya. 

❖ Doakan orang tua  agar berhikmat dalam 

segala hal. 

❖ Doakan adik-adik agar rajin belajar, 

khususnya untuk adik elja yang akan ujian 

akhir di SMP dan doakan juga agar 

pergaulan mereka dipimpin Tuhan. 

❖ Doakan kaka uta agar dalam kesibukannya 

dia berhikmat jaga kesehatan dan punya 

waktu pribadi dengan Tuhan. 

 

Ria_Calon Staff CMD 

❖ Bersyukur untuk setiap berkat dan 

kemurahan sepanjang minggu ini 

❖ Doakan agar relasiku dengan Tuhan selalu 

intim tiap waktu 

❖ Doakan untuk kesehatanku (radang 

tenggorokan dan kurang enak badan) 

❖ Doakan untuk hikmat dalam pelayananku 

di CG Oni dan Cg Dwi,  

❖ Doakan juga agar teman-teman yang sudah 

lulus 201 siap ditantang untuk menjadi tim 

inti cell group 

❖ Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan 

ibuku dan kakakku biar terus semangat 

 

POKOK DOA LEADERS 

 

Ifon (CG Leader) 

❖ Bersyukur untuk penyertaan Tuhan untuk 

saya dan keluarga sampai saat ini 

❖ Berdoa untuk kesehatan saya dan keluarga 

biar selalu sehat 



❖ Doakan untuk kelancaran studi saya dan 

adik-adik 

❖ Doakan untuk berkat biar selalu 

dilancarkan 

❖ Doakan untuk relasi saya dengan Tuhan 

lebih intim lagi. 

 

Edwin (CG Leader) 

❖ Bersyukur untuk semua berkat Tuhan 

dalam hidup 

❖ Doakan buat pengerjaan seminar supaya 

semangat dan  persiapan sempro supaya di 

lancarkan  

❖ Doakan untuk relasi dengan Tuhan lewat 

quiet time saya  

❖ Doakan buat relasi dengan orang-orang 

sekitar 

❖ Doakan buat teman-teman CG selalu 

semangat dan di berkati  

❖ Doakan buat regenerasi CG , ada teman-

teman baru 

 

Ester (CG Leader)  

❖ Bersyukur untuk berkat Tuhan selama ini 

❖ Doakan aku untuk bijak dalam menanggapi 

semua situasi setiap harinya 

❖ Doakan hatiku biar tidak sakit ketika ada 

penilaian buruk dan omongan yang 

mensududkan aku 

❖ Doakan anak cell group bertemu Tuhan 

secara pribadi dan mengandalkan Tuhan 

Yesus dalam hidupnya 

 

Yosua (CG Leader) 

❖ Doakan buat perkuliahan supaya lancar 

terus 

❖ Doakan buat bisa berhikmat dalam menjaga 

kesehatan 

❖ Doakan buat teman teman cell group dalam 

pertumbuhan imannya 

 

Oni (CG Leader) 

❖ Bersyukur untuk kecukupan dana yang 

Tuhan berikan 

❖ Bersyukur untuk berkat yang selalu Tuhan 

kasih tepat waktu. 

❖ Doakan untuk kesehatan dan ekonomi 

keluarga 

❖ Doakan untuk kelancaran persiapan ujian 

akhir tangal 5 nanti 

❖ Doakan untuk relasi ku sama Tuhan 

 

Sandra (CG Leader) 

❖ Bersyukur buat kesehatan yang baik selama 

seminggu 

❖ Bersyukur juga buat kesehatan bapa dengan 

mama, dan 

❖ Mengucap syukur buat penyertaan Tuhan 

laporan PKL bisa selesai dengan baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kamis, 04 April 2019 

 

POKOK DOA KHUSUS 

 

Gina_Direktur JOY 

❖ Bersyukur untuk kesehatan hati dan pikiran 

selama seminggu 

❖ Doakan hikmat dalam mendampingi CG 

Alfian dan CG Ester 

❖ Doakan hikmat mengelola operasional dan 

urusan tanah, yayasan, struktur board untuk 

pertimbangan masukan di board bulan 

depan 

❖ Doakan proses registrasi pernikahan di 

Korea, pengurusan ijin nikah bulan april 

nanti dikedutaan Jakarta dan urusan 

dokumen di catatan sipil Jogja agar Tuhan 

lancarkan. 

❖ Doakan untuk pencarian rumah buatku  dan 

David nanti tinggal setelah menikah. 

 

Pokok Doa_Management Departement 

❖ Bersyukur untuk dukungan alumni dan 

pendukung dalam bulan lalu 

❖ Doakan hikmat mengelola keuangan 

terutama perawatan student center selama 

musim tak menentu ini, bersyukur untuk 

renovasinya 

❖ Doakan kesehatan Pak Sugeng agar tetap 

fit. 

❖ Doakan hikmat dalam mengelola relasi 

dengan alumni dan pendukung 

 

 

 

 

 

Sivliani_Kadep. MMD 

❖ Bersyukur karena aku dikasihi Tuhan 

❖ Doakan agar aku sabar dan tetap melakukan 

bagianku dengan tekun dan terus 

berpengharapan pada Tuhan 

 

Geti_Ass. Staff MMD 

❖ Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam 

proses pendampingan di ministri 

❖ Doakan untuk realisasi MMNP 

❖ Doakan untuk bpk-mace, yesti-ab semoga 

sehat selalu dan mengandalkan Tuhan 

 

Agnes_Ass. Staff MMD 

❖ Bersyukur untuk kebaikan Tuhan selama 

seminggu ini.  

❖ Doakan untuk pendampingan di MC dan 

Multimedia. 

❖ Doakan untuk kecukupan biaya masuk 

kuliah adikku, Agung dan kuliah Icha dan 

Angel. 

❖ Doakan untuk kesehatan, asam lambung 

suka bergejolak 

 

Megan_Karyawan MMD 

❖ Doakan untuk bisa lebih mengimani setiap 

QT dan lagu-lagu yang dilatih untuk Easter. 

❖ Doakan untuk persiapan masuk kuliah di 

awal april. 

❖ Doakan untuk keluarga di kalimantan. 

 

 

 

 

 



POKOK DOA JOYERS 

 

Natalia (CG Edwin) 

❖ Bersyukur buat berkat Tuhan yang selalu 

ada  

❖ Doakan untuk kesehatanku saat ini. 

❖ Doakan untuk UTS minggu ini dan minggu 

depan, semoga dilancarkan dan 

mendapatkan nilai memuaskan. 

❖ Doakan agar aku dapat mengatur waktu 

dengan baik dan tidak bermalas-malasan. 

❖ Doakan agar aku lebih bertanggung jawab 

dipelayananku. 

❖ Doakan agar bisa lebih intim lagi dengan 

Tuhan.  

❖ Doakan relasiku dengan Tuhan dan sesama. 

 

Dian (CG Ester) 

❖ Doakan kesehatan orang tua dan pekerjaan 

mereka 

❖ Doakan relasi saya dengan Tuhan dan 

sesama 

❖ Doakan saya agar tidak terlalu 

memaksakan diri dalam melakukan segala 

sesuatu 

❖ Doakan saya bisa belajar untuk lebih 

sedikit memperhatikan diri sendiri  

 

Putri (CG Ester) 

❖ Bersyukur buat penyertaan dan berkat 

Tuhan dalam hidupku hingga saat ini  

❖ Doakan relasiku dengan Tuhan dan juga 

sesama  

❖ Doakan untuk studyku, agar tetap semangat 

menjalankan penelitianku  

❖ Doakan agar dapat memanajemen waktu 

dan keuangan dengan baik  

❖ Doakan untuk kesehatan keluarga dan 

orang-orang disekitarku 

 

Thalia (CG Ester) 

❖ Bersyukur atas berkat dan penyertaan 

Tuhan. 

❖ Doakan agar relasi dengan Tuhan dan 

sesama semakin erat 

❖ Doakan agar hati diberi kesabaran 

menghadapi orang yang menekanku dan 

selalu mencari kesalahanku. 

❖ Doakan agar berhikmat dalam studi 

❖ Doakan agar diberi kelancaran dalam 

proses untuk Kompetisi PSM di bulan Juli 

 

Fanti (CG Yosua) 

❖ Bersyukur buat penyertaan Tuhan 

❖ Bersyukur karena UTS  bisa berjalan lancar 

❖ Doakan buat UTS agar mendapatkan hasil 

yang baik 

❖ Doakan untuk keluarga dan pekerjaan 

orang tua 

❖ Doakan buat studiku 

❖ Doakan buat manajemen waktu 

❖ Doakan buat relasiku dengan Tuhan dan 

orang-orang di sekitarku. 

 

Wina (CG Yosua)  

❖ Bersyukur buat penyertaan Tuhan  

❖ Doakan kesehatan yang kurang baik  

❖ Doakan buat UTS nanti  

 

 

 



Kris (CG Yosua) 

❖ Bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 

seminggu ini 

❖ Bersyukur bisa ikut cell group 

❖ Doakan agar tetap berjuang dengan 

komitmen 

❖ Doakan pelayananku cg dan ministry agar 

tetap bisa jadi berkat 

❖ Doakan agar berhikmat memanajemen 

waktu dan keuangan 

❖ Doakan relasi dengan Tuhan,orangtua, dan 

orang sekitar 

 

Nael (CG Yosua) 

❖ Bersyukur untuk kekuatan dan berkat dari 

Tuhan Yesus 

❖ Doakan untuk kesehatan saya, sudah 

beberapa hari kepala pusing 

❖ Doakan untuk manajemen waktu dan 

keuangan 

❖ Doakan untuk revisi, semoga lebih 

bersemangat dan berhikmat mengatur biar 

konsisten mengerjakan 

❖ Doakan untuk pelayanan di multimedia, 

semoga bisa menjadi berkat 

❖ Doakan untuk keluarga di Kalimantan, 

semoga diberikan kesehatan dan 

perlidungan dari Tuhan. 

 

Shella (CG Yosua) 

❖ Bersyukur buat Berkat Tuhan 

❖ Doakan buat proses UTS biar di berkati 

❖ Doakan buat Kesehatan dan pekerjaan 

Orang tua agar menjadi berkat buat banyak 

orang 

❖ Doakan buat manajemen waktu dan 

keuangan  

❖ Doakan buat relasiku dengan Tuhan dan 

sesama  

❖ Doakan untuk setiap pergumulan teman-

teman di cell group 

 

Jojo (CG Yosua) 

❖ Bersyukur buat kasih Tuhan selama ini. 

❖ Doakan perkuliahan terlebih UTS semoga 

diberi Hikmat oleh Tuhan dan mendapat 

nilai yang memuaskan. 

❖ Doakan semoga Tuhan tetap beri kesehatan 

❖ Doakan manajemen waktu dan keuangan. 

tidak hedon.  

❖ Doakan relasi yang semakin intim dengan 

Tuhan.   

❖ Doakan pelayanan di ladang Tuhan 

❖ Doakan keluarga semoga terus di berkati 

Tuhan. 

 

Yoga (CG Oni) 

❖ Doakan untuk kesehatan aku dan keluarga 

❖ Doakan supaya berhikmat menjaga 

kesehatan 

❖ Doakan untuk ekonomi keluarga supaya 

Tuhan berkati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jum’at, 05 April 2019 

 

POKOK DOA KHUSUS 

 

 

Pokok Doa_MMD 

❖ Bersyukur untuk hati teman-teman dalam 

pelayanan 

❖ Bersyukur untuk teman-teman baru yang 

bergabung di ministry 

❖ Doakan untuk proses Online ministry yang 

masih berjalan,  

❖ Doakan untuk kebutuhan dan proses 

editing. 

❖ Doakan agar para Coach dan Staf 

Pendamping diberi hikmat dari Tuhan 

dalam mendampingi mahasiswa 

❖ Doakan untuk kecukupan dan persiapan 

pelayanan Easter bulan april mendatang 

❖ Doakan untuk proses regenerasi di ministry 

agar berjalan dengan baik 

 

POKOK DOA KHUSUS 

 

Rio (CG Master) 

❖ Berdoa agar Rio lulus ujian 

❖ Berdoa buat tenggorokan radang agar cepat 

membaik 

❖ Berdoa agar bisa berhikmat mengatur uang 

❖ Berdoa agar kitab yang ku baca bisa selesai 

sampai akhir bulan ini 

 

Julita (CG Master) 

❖ Doakan buat relasi dengan Tuhan semoga 

semakin rindu bersekutu dalam quiet time 

dan bisa menjadi berkat didalam 

perkuliahan 

 

Awi (CG Master) 

❖ Bersyukur untuk kesempatan melayani di 

JOY Easter 

❖ Doakan koordinasi pelayanan dan 

manajemen waktu untuk persiapan 

pelayanan di JOY Easter 

❖ Berdoa untuk kesehatan keluarga di 

Kalimantan dan adik d Kalimantan 

 

POKOK DOA JOYERS 

 

Felli (CG Yosua) 

❖ Bersyukur atas berkat Tuhan dalam 

seminggu ini. 

❖ Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan 

orang tua. 

❖ Doakan untuk pengerjaan skripsiku dan 

proses dalam bimbingan semoga 

dilancarkan. 

❖ Doakan agar lebih bisa mengatur waktu dan 

keuangan dengan baik. 

❖ Doakan untuk setiap relasiku dengan Tuhan 

dan sesama. 

 

Juan (CG Yosua) 

❖ Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam 

hidupku 

❖ Doakan kedua orang tuaku, dalam 

pekerjaan dan kesehatan semoga selalu 

diberkati 

❖ Doakan studiku, dalam minggu-minggu 

kuliah, agar selalu semangat dan terus 

termotivasi 

❖ Doakan hasil UTS ini, semoga kehendak 

Tuhan saja yang jadi 



❖ Doakan dalam manajemen waktu dan uang 

agar lebih berhikmat 

❖ Doakan dalam pelayanan di JOY supaya 

lebih semangat di cell group maupun di 

ministry 

❖ Doakan dalam relasi dengan sesama 

maupun dengan Tuhan 

 

Gio (CG Yosua) 

❖ Bersyukur atas berkat Tuhan minggu ini 

❖ Berdoa untuk kesehatan dan berkat ke dua 

orang tua 

❖ Berdoa untuk proses pengerjaan laporan 

PKL 

❖ Berdoa untuk proses pendaftaran kerja di 

Minori 

❖ Berdoa untuk manajemen keuangan dan 

waktu 

❖ Berdoa untuk relasi dengan Tuhan dan 

sesame 

 

Dea (CG Oni) 

❖ Bersyukur atas penyertaan Tuhan  

❖ Doakan UTS supaya bisa selesai dengan 

baik 

❖ Doakan untuk kecukupan keuangan 

❖ Doakan di beri hikmat untuk menejemen 

waktu  

❖ Doakan untuk kesehatan orang tua, kaka, 

abang dan aku 

❖ Doakan untuk kesehatan nenek ku biar 

tetap sehat  

❖ Doakan untuk relasi dengan Tuhan, 

keluarga, dosen, teman, dan sekitar. 

❖ Doakan untuk hati agar bisa selalu rendah 

hati. 

Ria. J (CG Oni) 

❖ Bersyukur untuk kesehatan dan berkat yang 

Tuhan beri.  

❖ Bersyukur boleh menyelesaikan tugas-

tugas kuliah meski dalam kesesakan.  

❖ Berdoa supaya dimudahkan dan di 

cukupkan rezeki orang tua dan kakak-

kakak ku supaya bisa membantu 

membiayai kuliahku. 

❖ Berdoa supaya aku dan keluarga tetap sehat 

dan tetap bersyukur dalam segala hal.  

❖ Berdoa supaya mampu mengikuti dan 

menyelesaikan UTS.  

❖ Berdoa supaya mampu berelasi baik 

dengan sesame, khususnya relasi dengan 

Tuhan.  

❖ Berdoa supaya aku mau belajar untuk hal-

hal baru dan melakukan perubahan baik 

dalam hal kecil. (PR) 

 

Laras (CG Oni) 

❖ Bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan 

berikan. 

❖ Bersyukur untuk kecukupan dana yang 

Tuhan berikan. 

❖ Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan 

berikan untuk keluargaku. 

❖ Doakan untuk persiapan hatiku buat 

pelayananku jumat besok. 

❖ Doakan kesehatanku akhir-akhir ini vertigo 

ku suka kambuh. 

❖ Doakan supaya aku bisa mempersiapkan 

UTS dengan baik. 

❖ Doakan  relasiku dengan Tuhan. 

 

 



Nata (CG Oni) 

❖ Bersyukur untuk kesehatan dan kecukupan 

dana yang Tuhan berikan pada keluarga 

❖ Doakan relasi ku dengan Tuhan 

❖ Doakan agar bapak bisa berhikmat menjaga 

kesehatan nya 

❖ Doakan semoga semangat buat menjalanin 

penelitian sampe selesai 

❖ Doakan semoga bisa memanfaatkan waktu 

dengan baik 

❖ Doakan untuk Bastian yang april ini akan 

ikut SBMPTN semoga bisa 

mempersiapkan diri dan kesehatannya 

dengan baik biar tes nya bisa lancar 

❖ Doakan semoga keluarga selalu di beri 

kesehatan dan pekerjaan orang tua di 

lancarkan 

 

 


